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Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2020 skal
fremlægge en undersøgelse af uddannelses- og beskæftigelsesforhold for personer med
handicap i Grønland. Undersøgelsen skal indeholde en nærmere afdækning af, hvorvidt
uddannelses- og beskæftigelsespotentialet understøttes og anvendes fornødent for den
pågældende persongruppe og for samfundet som helhed, foruden at undersøgelsen skal
opfølges med beslutning, der sikrer et fremadrettet vidensgrundlag angående uddannelseog beskæftigelsesforholdene for personer med handicap.
(Medlem af Inatsisartut, Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit)
Svarnotat
(Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet)
2. behandling

Naalakkersuisut takker Familie- og Sundhedsudvalget for deres arbejde.
Naalakkersuisut er enig med Familie- og Sundhedsudvalget i, at vi skal sikre et bedre
tværsektorielt samarbejde på handicapområdet. En borger med handicap er først og fremmest
en borger og det er vigtigt, at vi har fokus på mennesket og ikke handicappet.
Alle personer her i landet - også personer med handicap - har ret til en uddannelse og til
beskæftigelse. Vi skal sikre, at der også i praksis er mulighed for dette.
Når vi taler om at sikre inklusion af personer med handicap, er det vigtigt at understrege, at vi ikke
kan tale om én løsning til alle. Gruppen består af mange forskellige mennesker og rummer
eksempelvis personer med kognitive funktionsnedsættelser, fysiske funktionsnedsættelser og
mentale funktionsnedsættelser. Inden for hver af disse overordnede kategorier er der ligeledes store
variationer i den enkeltes funktionsniveau, behov og ønsker. Det er således vidt forskellige tiltag,
der skal iværksættes.

For at iværksætte tiltag er der behov for, at vi indledningsvist afdækker området og får viden
om de nuværende forhold og den nuværende deltagelse på arbejdsmarkedet og på
uddannelsesområdet.
Naalakkersuisut ser positivt på Familie- og Sundhedsudvalgets ændringsforslag om at udvide
det igangværende arbejde til også at afdække omfanget af støtte til potentielle
uddannelsessteder samt arbejdspladser og hvorvidt støtten benyttes i overensstemmelse med
behovet.
Med disse bemærkninger indstiller Naalakkersuisut Familie- og Sundhedsudvalgets
ændringsforslag til vedtagelse.
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